Salgsinformation
3 parcelhusgrunde i Lejbølle

10r
10m

10t

Areal m2

Matr. nr.

Adresse

Pris

10t Lejbølle By, Bøstrup

Godthåbsvej 8, 5953 Tranekær

1.219

30.000 kr.

10t Lejbølle By, Bøstrup

Godthåbsvej 24, 5953 Tranekær

1.329

30.000 kr.

10t Lejbølle By, Bøstrup

Godthåbsvej 26, 5953 Tranekær

1.009

30.000 kr.

Zonestatus:

Byzone.

Lokalplan:

Er omfattet af lokalplan 5.02 (Lejbølle) der fastlægger nærmere retningslinjer
for bebyggelsens udformning og udseende, og som køber forudsættes at
gøre sig bekendt med.

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag til kloak, vand-, fjernvarme- og elforsyning betales af køber efter de gældende takster. Yderligere oplysninger og priser kan fås hos
forsyningsselskaberne .
Køber opfordres til at kontakte forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger om betaling af tilslutningsbidrag.

Tingbog:

Køber bør gennemgå ejendommens blad i tingbogen: www.tinglysning.dk.

Miljøforhold:

I Region Syddanmarks database over forurenede grunde er der pr. primo
april 2019 noteret områdeklassificering på grundene.
Områdeklassificerede arealer er, hvor jorden vurderes at være lettere forurenet.
Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering,
skal anmeldes til kommunen. På Langeland Kommunes hjemmeside
www.langelandkommune.dk. er der et digitalt selvbetjeningsskema, der skal
anvendes ved flytning af jorden.

Udbudsvilkår:

Ejendommen er udbudt til salg på Langeland Kommunes hjemmeside i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Tilbud under den angivne mindstepris og betingede tilbud kommer ikke i betragtning.
Langeland Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne
tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Byggepligt

Køber forpligter sig til at igangsætte byggeri af bolig inden 2 år efter overtagelsesdagen, og at byggeriet er færdigt senest 2 år efter igangsætning. Opfyldes byggepligten ikke, skal grunden tilbageskødes til Langeland Kommune. 75 % af købesummen tilbagebetales til køberen.

Ansvar for ødelæggelser : Bygherre er overfor Langeland Kommune ansvarlig for de ødelæggelser, der
i forbindelse med byggeri på grunden sker på allerede udførte vejanlæg, elskabe o.l. og må betale for eventuelle nødvendige istandsættelser.
Beskadigelse af nedsatte skelpæle, skal inden byggeriets afslutning retableres af landinspektøren for bygherres regning
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Overtagelse:

Overtagelsesdagen fastsættes til den 14. dag efter Langeland Kommune
har accepteret tilbuddet.
Købesummen skal være indbetalt til Langeland Kommune på Reg. nr.
2206 konto 64 48 76 14 93 senest 5 bankdage før overtagelsesdagen.
Handelen anses for ophævet, hvis købssummen ikke er rettidigt indbetalt.

Omkostninger:

Alle omkostninger til udarbejdelse af skødet, samt handlens berigtigelse
betales af køber. Hver part afholder selv yderligere omkostninger.

Ansvarsfraskrivelse:

Byggegrunden sælges i den stand som den er og forefindes og som beset
af køberen.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for byggegrundens jordbundsforhold,
herunder bæreevne, dræn og eventuel forurening .
Køber er berettiget til for egen regning, at lade jordbundforholdene undersøge. Såfremt sådanne undersøgelser bevirker, at køberen ikke ønsker at
erhverve grunden, kan køber træde tilbage for handlen senest 2 måneder
efter overtagelsesdagen. Ved tilbagetræden tilbagebetales købesummen
uden renter og hver part afholder egne omkostninger.

Fortrydelsesret:

Køber har i henhold til LBK nr. 1123 af 22/09/2015 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. mulighed for at fortryde sit køb.
Køber har mulighed for inden for 6 hverdage fra kommunens accept af købers skriftlige købstilbud, at udnytte fortrydelsesretten mod at betale 1% af
købssummen til kommunen, hvorved handelen annulleres.
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TRANEKÆR

Lokalpian

KOMMUNE

nr.

5.02

Beskrivelse af lokaiplanens indhold.

Lokaiplanen tilsigter, at området som planen dækker beholder
det nuværende landsbypræg med blandet bolig— og erhvervsbe—
byggelse i den ældre del.
Ved ny udstykning søges opnået, at den færdige bebyggelse danner et hele og at hele området i miljømæssig henseende bliver
bedst muligt for såvel børn som voksnes ophold og bosætning
i området.
Lokaiplanen indeholder bestemmelser vedrørende udstykning og
bebyggelse, udarbejdet i overensstemmelse med tillæg nr. 1
til Tranekær Kommuneplan 1980—1 992.

Teknisk Forvaltning
Maj 1986

TRANEKÆR

KOMMUNE

Lokalpian nr. 5.02

Beskrivelse af lokalpianens forhold til anden planlægning.

Lokalpianen er udarbejdet i overensstemmelse med:
Regionplan 80.
Forslag til regionpian

85.

I spildevandsplanen er området medregnet som nuværende kloak—
opland.
Tillæg nr. 1

til Tranekær Kommuneplan 1980—1992.

Teknisk forvaltning
maj

1986

—

TRANEKÆR KOMMUNE
Lokaiplan nr.

5.02

Beskrivelse af lokalpianens retsvirkning.
1.

Lokalplanforslagets retsvirkninger.

Kommuneplanlovens

§

22:

§ 22. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt
udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den
endelige plans indhold.

Stk. 2. Efter udløbet af fristen nævnt i § 24 kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af planen, bebygges
eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
reglerne i § 40, stk. 1, § 42 og § 43 ikke derved fraviges.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, indtil lokaiplanen er
endeligt vedtaget eller godkendt og længst i et år efter forslagets offentliggørelse, jfr. dog § 28, stk. 2.

2. Den endeligt vedtagne lokaiplans retsvirkninger. Kommuneplan
lovens kapitel 4:

§ 31 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter § 30,
må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med
lokaiplanens bestemmelser, medmindre en dispensation meddeles efter reglerne i § 47.
.

§ 32. Når en lokalpian eller en byplanvedtægt har forbeholdt en
ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning.
Stk. 2. Når en lokaiplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en
del af en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange
den pågældende del af ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Hvis restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde
som selvstændig ejendom, kan ejeren forlange hele ejendommen o—
vertaget af kommunen.
Stk. 3. Overtagelsespligten efter stk. 1 og stk. 2, 1
pkt. påhviler dog kun kommunen, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den
faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme.
.

§

33. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt,
at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens af—
kastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende
beliggenhed og benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedriv—
ningsforbud.

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggør—
elsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
Stk.
2.
Ved
ekspropriation
til
erhvervelse
af
ejendomsret
bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, med mindre
andet bestemmes i det enkelte tilfælde.
Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne
i lov om offentlige veje § 45 og §~ 47—49 tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. En ekspropriationsbeslutning kan påklages til miljømi—
nisteren. Klage skal være indgivet inden 4 uger fra beslutningens
meddelelse. Rettidig klage har opsættende virkning, med mindre
miljøministeren bestemmer andet. Ekspropriationsbeslutningen skal
indeholde oplysning om bestemmelserne i 1 .—5. punkt.

§ 35. Taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje afgør
spørgsmål om berettigelsen af krav efter §~ 32 og 33 og fastsætter erstatning for kommunens overtagelse af en ejendom efter §~
32 og 33 og ekspropriation efter § 34.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen må overtage en ejendom helt eller
delvis efter § 32, skal erstatningen fastsættes uden hensyntagen
til den anvendelse af arealet, som lokalplanen eller byplanved—
tægten tilsigter.
Stk. 3. Ved delekspropriation kan taksationsmyndighederne
mageskifte af jordstykker, der findes at have samme værdi.

påbyde

Stk. 4. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om
erstatningens fastsættelse og udbetaling findes i § 51 , stk. 2—4
og stk. 7, §~ 52—56, 63—64 og 66—67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

TRANEKÆR

KOMMUNE

Lokalpian nr.

1.
1.1

Lokalpianens

5.02

formål.

Kommunalbestyrelsen vil med lokalplanen søge at bevare
det nuværende landsbypræg med blandet bolig— og erhvervs—
bebyggelse i den ældre del.
Ved nye udstykninger søges opnået, at den færdige bebyggelse danner et hele og at området bliver bedst muligt
for beboerne i området.

I henhold til kommuneplanloven (jfr. Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 391 af 22.juli 1985) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

2.
2.1

Område og zonestatus.
Lokaiplaneri afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfatter følgende matr.nr.
8c , 8e, 8d,7k, 1 01, 1 Ok, 1 Os, 1 On, 1 Om, i Oo, i Op, i Oq, i Or,
101, 71, 7h, 7g, 7f, 7e, 31c, 31b, 7m, 71, 16h,2c,2d, li,lh, lf, ig,
11,le,lc,9f,9d,9e,9h,9x,9i,9k,19b,19a,33b,33c,33d,33a,
7b , 23c, 1 8a, i 8d, 1 8c,9v, 9q, 9p, 9r, 9b, 36m,361 , 24b , 24a, 36o,
36n,iOg,91,25a,25d,25c,15e,16b,15d,9a,del af lb,i ic,
del af 9z,17c,i7f,17d,3b,—,3a,del af 2a,26,16c,3O,15c,
15g,15b,
og del af 6a, Lejbølle by, Bøstrup.
samt alle parceller, der efter 15.juni 1986 udstykkes
fra de nævnte ejendomme.
—

—

2.2

Lokalplanen opdeles i 2 områder som vist på kortbilaget,
område 5.B.1 ogs.C.1

2.3

3.

Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af
den vedtagne lokalpian overføres de under stk.2.1 nævnte
områder fra landzone til byzone.

Områdets anvendelse.

3.1

Området 5.B.1 må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav bebyggelse, evt, med udnyttet tagetage.

3.2

Området 5.C.1 må kun anvendes til bolig— og erhvervsfor—
mål. Inden for området må kun opføres eller indrettes
bebyggelse til beboelse samt erhverv som følgende:
Butikker, liberale erhverv, hotel— og restaurationsvirk—
somhed, Posthus, Bank o.lign., fremstilllngsvirksomhed
fortrinsvis i tilknytning til butik eller beboelse, parkeringspladser samt enkelte boliger.

3.3

For område 5.B.i gælder, at kommunalbestyrelsen kan tillade at der på ejendommen drives en sådan virksomhed,
som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under
forudsætning af:
At

virksomheden drives af den der bebor den pågældende
ejendom,

at

virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives
på en sådan måde, at ejendommens karakter af bebo—
elsesejendom ikke forandres og områdets karakter af
boligområde ikke brydes,

at

virksomheden

ikke medfører ulempe for de omboende,

at

virksomheden

ikke medfører behov for parkering,

ikke er plads
4.
4.1

5.
5.1

der

til på den pågældende ejendom.

Udstykninger.
Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end
700 m2.

Vej— og stiforhold.
Der udlægges ikke areal til etablering af nye veje i området.

Byggel inier.
5.2

Langs landevej 722 (Rudkøbing—Lohals) er tinglyst bygge—
linie.

5.3

I område 5.B.1 pålægges byggelinier 5 m. fra vejskel,
dog 2,5 m. fra vejskel mod vendeplads.

Parkeringsforhold.
5.4

Der skal udlægges parkeringsareal
hver beboelse.

for mindst 2 biler for

Er der garageareal til een eller flere biler nedsættes
kravet til i parkeringsplads for hver beboelse.
5.5

6.

Ved indretning af erhvervsejendomme skal der til disse
virksomheder indrettes parkeringsplads på mindst 25% af
etagearealet.

Bebyggelsens omfang og placering.

6.i

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige 25 for parcelhuse og 40 for ejendomme med
erhverv.

6.2

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.

7.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

7.1

Indenfor område 5.B.i må skiltning og reklamering kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt
tilfælde.

8.

Ubebyggede arealer.

8.l.Levende hegn mod vej skal holdes mindst 40 cm fra skel.
8.2 Ubebyggede arealer og grunde skal til enhver tid være
holdt ryddelige for affald m.v. og være renholdt for u—
krudt.
8.3 Kommunen kan med 8 dages varsel skriftligt forlange de
under 8.2 nævnte bestemmelser overholdt, og såfremt krav—

et ikke er opfyldt inden nævnte tidsfrist lade arbejdet udføre for ejerens regning. Påtaleretten tilkommer Tranekær
Kommunalbestyrelse.

Således vedtaget af Tranekær Kommunalbestyrelse den 9. juni
1986.

p. k.v.

Svend Aage Hansen
borgmester

/

Kai W. Hansen
kommunaldirektør

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages for—
anstående lokalplan endeligt.

Tranekær Kommunalbestyrelse
Den 18.august i986

p.k.v.

Sv. Aa.
ansen
Borgmester

Kommunaldirektør
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-
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KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3.

INDLEDNING.
Dette oplæg udgør Tranekær Kommunalbestyrelses forslag til
tillæg nr. 3 til kommuneplan 1980—1 992 for Tranekær Kommune.
Forslaget omhandler den østlige del af Lejbølle by og skal
skabe planmæssig grundlag for at tilbageføre et landbrugs—
areal på Ca. i ha og 4 parceller med beboelsesejendomme til
landzone.
Den tinglyste lokalplan nr. 5.02 vil umiddelbart efter godkendelse af tillæg nr. 3 blive aflyst på de tilbageførte arealer/ej endomme.
Forslaget til tillæg nr. 3 offentliggøres den 21.f’ebr. 1987
hvorefter indsigelser mod og bemærkninger til forslaget kan
sendes til kommunalbestyrelsen senest den 21.april 1987.

Adressen er:

Tranekær Kommunalbestyrelse
Slotsgade 22
5953 Tranekær

Umiddelbart efter den 21.april vil kommunalbestyrelsen tage
endelig stilling til tillæg nr. 3 til Tranekær Kommuneplan
1980—1992.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3

Forudsætninger.
Som nævnt i indledningen skal nærværende tillæg skabe plan—
mæssig grundlag for tilbageførelse til landzone af landbrugs—
drevne arealer på ca. i ha, een bygning med svinebesætning
samt 4 parceller med beboelsesejendomme.
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 18.aug. 1986 Tillæg
nr. 1 til kommuneplanen 1980—1992 samt lokaiplan nr. 5.01 og
5.02 for Lejbølle. Tillægget og lokaiplanerne blev udarbejdet
for at skabe planmæssig grundlag for opførelse af ældrevenlige
boliger o.l. på arealet øst for “Solhjemt’.
At den østlige del af Lejbølle by nu tilbageføres til landzone
skyldes primært, at der er placeret flere landbrugsejendomme
i denne del af landsbyen, hvorfor en byudvikling under de nuværende forhold ikke synes at være hensigtsmæssig.

Teknisk Forvaltning
Januar 1987

0

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3.

Hovedstruktur.
Tillæg nr. 3 til Tranekær Kommuneplan strider ikke mod region—
planen.
Ligeledes er tillægget i overensstemmelse med kommuneplanens
hovedstruktur.
Som tidligere anført er der i den østlige del af Lejbølle flere
landbrugsejendomme.
Ved at tilbageføre det afgrænsede område til landzone vil man
imødegå, at der udlægges arealer til miljøfølsom bebyggelse i
landzonen umiddelbart op til jordbrug for derved ikke påføre
indskrænkninger i driftsmulighederne eller forøgede udgifter
til afhjælpning af miljøproblemer.
Arealer/ejendomme der tilbageføres til landzone fremgår af
vedhæftede kortbilag som omfatter:
Del af landbrugsejendommen matr.nr. 2-A Lejbølle by
Del af landbrugsejendommen matr.nr. 6—A Lejbølle by
Del af landbrugsejendommen matr.nr. 1—B Lejbølle by.
Beboelsesejendommen
Beboelsesejendommen
Beboelsesejendommen
Beboelsesejendommen

matr.nr. 3—B, 17—F, 17—D Lejbølle by
matr.nr. 3—a Lejbølle by
matr.nr. i7—C Lejbølle by
matr.nr. ii—C Lejbølle by.

Ved godkendelse af kommuneplanen blev vedtaget et årligt byggeri i Lejbølle på 3/4 bolig, svarende til Ca. 7—8 boliger i
planperioden.
Boligerne kan placeres i den byggemodne udstykning på “Godthåbsvej”.
Endvidere er der ved lokalplan nr. 5.01
godkendt 18.aug.
1986
udlagt et areal til opførelse af ældrevenlige boliger
i Lejbølle,
heraf udgør etape 1, 12 boliger.
—

—

Tilbageførelse af arealerne til landzone er således ubetænkelig
ud fra planlægningsmæssige hensyn.

LejbØlle by.

Mål 1:

LL000

Kortbilag til kommuneplantillæg nr.
•••••

3

Afgrænsning af område der tilbageføres til landzone

T.F.

jan. 87

BYZONEOMRÅDE FØR TILBAGEFØRINGEN

.

BYZONEOMRÅDE EFTER TILBAGEFØRINGEN

Redegørelse vedr, de Økonomiske følger af beslutning om til—
bageførelse af arealer fra byzone til landzone, i den Østlige
del af Lejbølle.
Den 18.august 1986 vedtog kommunalbestyrelsen endeligt de i
perioden 14/6 — 10/8—1986 fremlagte forslag til “Tillæg nr.
i til Tranekær Kommuneplan 1980—1992” samt “Lokalplan 5.02
Lej bølle”.
Ved lokalplanens vedtagelse og offentliggørelse overførtes
bl.a. Lejbølles østlige del fra landzone til byzone, hvorefter
reglerne i frigørelsesafgiftslovens § i indtræder.
Kommunalbestyrelsen har i sit møde, den 8.dec. 1986 vedtaget
at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen for at skabe planmæssig grundlag for tilbageførelse af den østlige del af Lej—
bølle by fra byzone til landzone.
Ved endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 3 foretages
beslutning om tilbageførelse af arealerne til landzone og den
tinglyste lokalplan på den østlige del aflyses.

0

Foranlediget af kommunalbestyrelsens beslutning er proceduren
vedr, opkrævning af frigørelsesafgift stillet i bero indtil
kommuneplantillæg nr. 3 er endelig godkendt.
Reglerne om tilbagebetaling af frigørelsesafgift får således
ingen anvendelse ved tilbageføringen.
Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i by— og landzonelovens § 18 a
således:

0
Ved tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone efter
§ 2 a kan der ydes erstatning for udgifter, ejeren har afholdt
med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.
stk. 2.
Erstatningsfastsættelsen sker under hensyn til forholdene på tidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning
efter § 2 a, stk. i og 2.
stk. 3.
Krav om erstatning efter stk. i skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejeren har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning
efter § 2 a, stk. i og 2. Kommunalbestyrelsen underretter amtsrådet, henholdsvis hovedstadsrådet, og miljøministeren om erstatningskravet.
stk. 4.
Mindelig overenskomst om erstatningens størrelse
skal tiltrædes af miljøministereri og amtsrådet
henholdsvis
hovedstadsrådet. Opnås mindelig overenskomst ikke senest 8
uger efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, skal kommu—
nalbestyrelsen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksations—
—2—

—2—
myndighederne efter lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens udbetaling finder §~ 53—55 og §~ 63—66 i nævnte lov tilsvarende anvendelse.
Stk. 5.
Staten og amtskommunen henholdsvis hovedstadsrådet
betaler hver 1/3 af kommunens udgifter til erstatning at’ sags—
omkostninger.

Teknisk Forvaltning
Januar 1987

Således vedtaget at’ Tranekær Kommunalbestyrelse,

den 9/2

1987.

p.k.v.

Svend A ge Hansen
Borgmes ter

I

~a

r Kjær Mortensen
Kommuneingeniør

I henhold til § 9 i lov om kommuneplanlægning vedtages foran—
stående tillæg nr. 3 til kommuneplan endeligt.

Tranekær Kommunalbes tyrel se
den
11/5
1987
—

p.k.v.

Svend Aage Hansen
Borgmester

/

&“Gunnar Kjær Mortensen
Kommuneingeniør

